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WBBSE মাধ�িমক িসেলবাস 2023 - পি�মব� �বাড�  WBBSE মাধ�িমক 2023-এর জন� পাঠ�সূিচ �কাশ
কেরেছ। িশ�াথ�রা পি�মবে�র অিফিসয়াল ওেয়বসাইট, wbbse.org �থেক িপিডএফ ফরম�ােট WBBSE
মাধ�িমক 2023 পাঠ��ম ডাউনেলাড করেত পারেব। শারীিরক িব�ান, গিণত, ইংেরিজ, পিরেবশ এবং আরও
অেনক িকছুর জন� পি�মব� মাধ�িমক পাঠ��ম 2023 িপিডএফ ফম��ােট পাওয়া যােব। পি�মব� �াস 10 �বাড�
পরী�ার ��প��িল WBBSE 10 তম িসেলবাস 2023-এর উপর িভি� কের �তির করা হয়৷ িশ�াথ�েদর তােদর
পরী�ার কমপে� 2 মাস আেগ িসেলবােসর সম� িকছু কভার করেত বলা হয়৷
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পি�মব� মাধ�িমক 2023 পরী�া�িল স�বত 7 মাচ�  �থেক 16 মাচ� , 2023 পয�� অনিু�ত হেব৷ �াথ�রা পরী�ার
জন� ��ত করার জন� WBBSE 10 তম মািক� ং ি�ম এবং পরী�ার প�াটান�ও �দখেত পােরন৷ পি�মব� 10 তম
��ণীর পাঠ��ম স�েক�  সম� জানেত িনব�� পড়ুন।

WBBSE মাধ�িমক িসেলবাস 2023 হাইটলাইটস
�বােড� র নাম: পি�মব� মাধ�িমক িশ�া �বাড�  (WBBSE)
পরী�ার নাম: পি�মব� মাধ�িমক পরী�া 2023। িবভাগ: WBBSE মাধ�িমক িসেলবাস 2023। পরী�ার তািরখ:
7-16 মাচ� , 2023। ওেয়বসাইট: wbbse.org।
শারীিরক িব�ােনর জন� WBBSE মাধ�িমক পাঠ��ম 2023
নীেচর �টিবেল, �ভৗত িব�ােনর িবভাগ, িবষয় এবং পেয়� তািলকাভু� করা হেয়েছ। এ� আপনােক িবষেয়র
িসেলবাস স�েক�  স�ক তথ� �পেত সহায়তা করেব।

WBBSE Madhyamik Syllabus 2023 for Physical Science

পি�মব� দশম �ভৗত িব�ান িসেলবাস িবভােগর িবষয়: আমােদর পিরেবশ স�েক�  পিরেবশগত উে�গ 5 পেয়�
গ�ােসর আচরণ রাসায়িনক গণনার জন� 8 ন�র 4 পেয়�: রসায়ন: পয�ায় সারণী এবং উপাদান�িলর �বিশ���িলর
পয�ায়�িমকতা আয়িনক এবং সমেযাজী �বদ�ুিতক ব�েনর জন� 6 ন�র এবং রাসায়িনক �িতি�য়া ল�াব এবং িশে�
অৈজব রসায়েনর জন� 6 ন�র; ধাতুিবদ�ার জন� 8 ন�র; �জব রসায়েনর জন� 5 ন�র; পদাথ�িব�ােনর আেলার
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জন� 8 ন�র থাম�াল �ফেনােমনা কাের� ইেলকি�িস�র জন� 12 ন�র: 5 ন�র; পারমাণিবক িনউি�য়াস: 12
মাক� স;
এছাড়াও �দখুন, 2022-23 এর জন� AP SSC িসেলবাস (গিণত, িব�ান, সামািজক িব�ান)
WBBSE মাধ�িমক িসেলবাস 2022-23 লাইফ সােয়ে�র ছা�রা নীেচ তািলকাভু� িবষয়, �� এবং মাক�  �দখেত
পােরন। আপিন আপনার জীবন িব�ান পরী�ার জন� অধ�য়ন �� করেত পােরন �াস 10 পি�মব� �বাড�
িসেলবাস 2023 এর উপর িভি� কের।

পি�মব� 10 তম জীবন িব�ান িসেলবাস 2022-23
1 জীব� �াণীর িনয়�ণ এবং সম�য় 19 মাক� স
2 জীবেনর ধারাবািহকতা 17 মাক� স
3 বংশগিত এবং িকছু সাধারণ �জেন�ক �রাগ 15 পেয়�
4 িববত� ন এবং অিভেযাজন 15 পেয়�
5 পিরেবশ, এর স�দ, এবং তােদর সংর�ণ 24 মাক� স
গিণেতর জন� WBBSE মাধ�িমক িসেলবাস 2022-23
নীেচ �মাট 90� গিণত ন�র সহ এক� �টিবল রেয়েছ। �াথ�রা িবষয় অনসুাের পাঠ��ম �দখেত এবং 10 তম
��ণীর পরী�ার জন� ��ত করেত পােরন।
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গিণত অধ�ায় এবং তােদর িবষয়
পা�গিণত
সাধারন সুদ
চ�বিৃ� সুদ এবং বিৃ� বা �ােসর একই হার
অংশীদাির ব�বসা
বীজগিণত
এক� চলেকর মেধ� ি�ঘাত সমীকরণ
�করণ
চতুমু�খী সুর
অনপুাত এবং অনপুাত একই িজিনস �বাঝায়।
জ�ািমিত
জ�ািমিতক সমস�া সমাধােনর জন� উপপাদ� ব�বহার
এক� ি�ভুেজর বাইেরর ব�ৃ এবং িভতেরর ব�ৃ কীভােব �তির করেবন
ি�েকাণিমিত
�কাণ পিরমােপর ধারণা
ি�েকাণিমিতক অনপুাত এবং ি�েকাণিমিতক পিরচয়
পিরপূরক �কােণর ি�েকাণিমিতক অনপুাত
উ�তা এবং দরূে�র জন� ি�েকাণিমিতক অনপুােতর ব�বহার
পিরিমিত
িকউবেয়ড
ডান বেৃ�র িসিল�ার
ডান ব�ৃাকার শ�ু
িবিভ� ক�ন িজিনস স�িক� ত সমস�া
পিরসংখ�ান
গড় \sিমিডয়ান \sOgive \s�মাড
WBBSE মাধ�িমক ইংেরিজ 2023 িসেলবােস গদ�, কিবতা, ব�াকরণ এবং আরও অেনক িকছু রেয়েছ।
পি�মব� মধ�িশ�া পষ�দ িশ�াথ�েদর বেলেছ �য তােদর দ�ু বই পড়েত হেব। ছা�রা 10 তম ��ণীর পরী�ার জন�
WBBSE পাঠ��ম কভার করার এক� পিরক�না করেত পাের।
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নীেচ ইিতহাস িবষেয়র জন� এক� সারণী রেয়েছ যা আপনার পরী�ায় আরও ভাল ��ড �পেত সাহায� করার জন�
অধ�ায় এবং িবষয়�িল �দখায়। ত� পরী�ায় এ�র �মাট 90 ন�র রেয়েছ।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

ইিতহােসর অধ�ায় এবং তােদর িবষয়
ইিতহােসর 1 ধারণা 2 সং�ার: �বিশ�� এবং পয�েব�ণ 3 �িতেরাধ এবং িবে�াহ: �বিশ�� এবং িবে�ষণ
4 �যৗথ কেম�র �াথিমক পয�ায়: �বিশ�� এবং িবে�ষণ
5 িবক� ধারণা এবং উেদ�াগ (19 শতেকর মাঝামািঝ �থেক 20 শতেকর �থম িদেক)
ভূেগােলর জন� WBBSE মাধ�িমক িসেলবাস 2023
িসেলবাস এক� িবষেয়র িবষয় তািলকাভু� কের যা সরাসির পরী�ার �ে�র সােথ স�িক� ত। এ� আপনােক
আপনার 10 তম ��ণীর পরী�ার জন� এক� অধ�য়ন পিরক�না করেত সাহায� করেব৷

অধ�ায় িবষয়
1 এে�ােজেন�ক �ি�য়া এবং ফল��প ভূিম�প
2 বায়ুম�ল 3 জলম�ল
4 বজ� � ব�ব�াপনা 5 ভারত
6 উপ�হ িচ� এবং এক� টেপা�ািফক�াল মানিচ�
7 এক� কােজর মানিচ� (ভারত)
পি�মব� মাধ�িমক িসেলবাস 2023 িকভােব ডাউনেলাড করেবন?
মাধ�িমক িসেলবাস 2023 এক� অনলাইন �পাট� ােলর মাধ�েম ডাউনেলাড করা �যেত পাের। পি�মব� 10 তম
িসেলবাস 2023 ডাউনেলাড করার ধাপ�িল এখােন রেয়েছ, যা নীেচ �দওয়া হেয়েছ।

�থেম পি�মব� �বােড� র অিফিসয়াল ওেয়বসাইট wbbse.org-এ যান।
�হামেপেজ থাকা পি�মব� 10 তম িসেলবােস ি�ক ক�ন।
িসেলবােসর নতুন পৃ�া� এক� িপিডএফ ফরম�ােট পদ� ায় �দিশ�ত হেব।
�েয়াজনীয় িসেলবােসর জন� িল�� িনব�াচন ক�ন।
এখন, �াথ�রা এ� ডাউনেলাড করেত এবং ভিবষ�েত ব�বহােরর জন� রাখেত পােরন।
আরও পড়ুন: NTSE পি�মবে�র ফলাফল 2022 (পয�ায় 1) তািরখ- �মধা তািলকার িববরণ পরী�া ক�ন

WBBSE মাধ�িমক মািক� ং ি�ম 2023
WBBSE �িত বছর 10 তম পরী�া �দয় এবং �সই পরী�ার জন� তার মািক� ং ি�ম �মাট 100 ন�র �দয়। এর দ�ু
অংশ রেয়েছ: তে�র জন� 90 পেয়� এবং অভ��রীণ মলূ�ায়ন িববত� েনর জন� 10 পেয়�।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

WBBSE মাধ�িমক পরী�ার জন� পািসং মাক� স

�েয়াজনীয় ন�েরর শতাংশ (%) �বিশ�� �িত� িবষেয়র জন� 25% পািসং মাক� স: �িত� িবষেয় �মৗিখক সহ, পাস
করার জন� 20% ন�ূনতম ন�র
WBBSE দশম মািক� ং ি�ম 2023 পিজশন মাক� স
�থম িবভােগর জন� 480 এবং ি�তীয় িবভােগর জন� 360।
3য় িবভাগ 272
WBBSE 10th িসেলবাস 2023 অধ�য়েনর �পস
WBBSE �াস 10 এর ফলাফেল ভােলা করার জন� ছা�েদর িনেচর ��িতর �পস অনসুরণ করা উিচত।

�িত� িবষেয়র জন� এক� িনিদ�� পিরক�না ক�ন
এক� অধ�য়ন পিরক�না সংগ�ত
পরী�ায় চাট�  এবং ডায়া�াম ব�বহার ক�ন।
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তাড়াতািড় �� ক�ন এবং আপনার অধ�য়নেক ফাঁিক িদন।
আপনার সে�হ দরূ করেত িকছু নমনুা কাগজপ� �চ�া ক�ন.
আপনার পুনিব�েবচনা �কৗশল পিরবত� ন ক�ন
এক� �প �ািড �যাগদান
�া��করভােব খান এবং পয�া� ঘুম পান।
আপনার পরী�ার জন� পিরক�না ক�ন, ইত�ািদ।
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